
Protokół Nr XLIX/2017
z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 26 lutego 2018 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 15
Radni nieobecni na sesji 0

Osoby zaproszone na sesję:
1. Mariusz Śnieżek Wójt Gminy
2. Jan Podbilski Skarbnik Gminy
3. Dominik Cebeńko Kierownik GZUW w Fredropolu

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Kożuch otworzył obrady XLIX nadzwyczajnej  sesji
Rady Gminy Fredropol.  Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Sesja
zwołana na wniosek Wójta Gminy Mariusza Śnieżka. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

Skarbnik wyjaśnił,  że  zmiany zawierają  min.  przewidziane od 1.04.2018 podwyżki  dla
nauczycieli w wysokości 5% na które dostajemy 20 tys. subwencji
Wójt  wyjaśnił,  że  na  podwyżki  potrzeba  120  tys.  dlatego  100  tys.  będziemy  musieli
zabezpieczyć ze swoich środków.
Wójt  wyjaśnił,  że  z  informacji  od  Dyrektorów  szkół  wynika,  że  w  Rybotyczach  od
września będzie w jednej klasie jedno dziecko, w drugiej klasie 1 dziecko i w trzeciej klasie
2  dzieci  i  trzech  nauczycieli.  W Kupiatyczach  nie  będzie  oddziału  przedszkolnego,  w
Darowicach nie będzie 1 ani 2 klasy, a nauczycieli musimy na etatach trzymać.

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  15  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

 przyjęcia  do  realizacji  przez  Gminę  Fredropol  zadania  powierzonego  przez  Starostwo
Powiatowe w Przemyślu

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

Zadanie dotyczy organizacji Franciszkańskiego Spotkania Młodych i Wielkiego Odpustu
Kalwaryjskiego. 

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  15  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.



 uchylenia Uchwały Nr XLVIII/387/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Fredropol.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

D. Cebeńko – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych wyjaśnił, że od lutego 2017
roku  nastąpiła  zmiana  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  odprowadzaniu
ścieków.  Zmieniła  ona  również  terminy  i  sposób  zatwierdzania  taryf,  wniosek  o
zatwierdzenie taryf przez radę Gminy został złożony na 3 dni przed wejściem w życie tej
zmiany. Stawki przyjęte na 2017 rok będą obowiązywać do 15.06 br. Do 12 marca zostanie
przez  GZUW  złożony  nowy  wniosek  do  Rady  Gminy,  który  Rada  przesyła  do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  15  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

4. Zakończenie obrad sesji 

Przewodniczący  podziękował  zebranym  za  udział  i  zakończył  obrady  XLIX
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol


